
  

Nome do Personagem

Descr ição

I n fo rmações Bás icas

D i f icu ldade

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Conce i to

A spec tos

Suave (2 )

Consequênc ias

Moderada ( 4 )

Seve ra (6 )

E sca la
Lendário +8

Épico +7

Fantástico +6

Excepcional +5

Ótimo +4

Bom +3

Razoável +2

Regular +1

Medíocre +0

Ruim -1

Terrível -21 2 3Es t resse

● Unidos somos mais fortes - Sempre que prover ou receber bônus de outros por trabalho 
em grupo, fornece ou recebe +2 de bônus

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Razoável (+2)

Cu idadoso Regular (+1)

Espe r to Regular (+1)

E s t i l oso Medíocre (+0)

Poderoso Bom (+3)

Sor ra te i ro Razoável (+2)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

●  Briga de Rua - +2 ao Atacar de Maneira Poderosa com as mãos nuas ou com armas 
improvisadas

●  Jogar Sujo - +2 ao Criar Vantagens de Maneira Sorrateira para trapacear ou ganhar 
vantagens ilícitas

Samuel Armstrong – O Espírito da Igualdade

Inconformista Filho de ex-Escravos 

“Trato os outros como me tratam”

Sempre tive que ser duas vezes melhor

O Velho Tio Barnaby sabe das coisas
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● Ligação com Animais - Duas vezes por sessão, pode gerar Aspectos relacionado a Animais com uma Invocação 
gratuita. Só pode Gerar Aspectos dessa forma envolvendo animais que ela já conheça e que existam na região.

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Razoável (+2)

Cu idadoso Bom (+3)

Espe r to Razoável (+2)

E s t i l oso Medíocre (+0)

Poderoso Regular (+1)

Sor ra te i ro Regular (+1)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

● Falar com Animais: +2 ao Criar Vantagem de Maneira Cuidadosa ao conversar com animais. 
Entretanto, eles não podem passar informações que não consigam descrever

● Conhecimento do tempo e da mata: +2 em Criar Vantagens de Maneira Cuidadosa 
relativas ao tempo e clima em regiões selvagens.

 Ibi – O Espírito da Terra

 Índia brasileira que fala com a mãe Terra

Os animais tem tanto direito à vida como nós

Juma sabe tudo sobre mim e sempre me protegerá

3



  

Nome do Personagem

Descr ição

I n fo rmações Bás icas

D i f icu ldade

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Conce i to

A spec tos

Suave (2 )

Consequênc ias

Moderada ( 4 )

Seve ra (6 )

E sca la
Lendário +8

Épico +7

Fantástico +6

Excepcional +5

Ótimo +4

Bom +3

Razoável +2

Regular +1

Medíocre +0

Ruim -1

Terrível -21 2 3Es t resse

● Instinto do Explorador: Recebe +3 em Superar de maneira Esperta perigos passivos (ameças naturais, armadilhas, 
ataques de animal e etc) quando está explorando florestas,desertos, ruínas antigas ou similares.

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Regular (+1)

Cu idadoso Medíocre (+0)

Espe r to Bom (+3)

E s t i l oso Razoável (+2)

Poderoso Razoável (+2)

Sor ra te i ro Regular (+1)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

● Sangue Azul : Ganha +2 para Criar Vantagem de maneira Estilosa em círculos sociais altos 
ou em situações em que minha linhagem importe.

● Sócio de Clube de Exploradores: Uma vez por sessão pode declarar um Aspecto 
representando seus contatos e sócios em clubes arqueológicos.

 Sir Peter Wellesley – O Espírito da Exploração

 Explorador Intrépido, mas ainda juvenil

 Esnobe e sem tato.

Sobrinho-Neto do Duque de Wellington

Sir Loxley continua sendo alguém importante, mesmo já velho

3



  

Nome do Personagem

Descr ição

I n fo rmações Bás icas

D i f icu ldade

Aspecto

Aspecto

Aspecto

Conce i to

A spec tos

Suave (2 )

Consequênc ias

Moderada ( 4 )

Seve ra (6 )

E sca la
Lendário +8

Épico +7

Fantástico +6

Excepcional +5

Ótimo +4

Bom +3

Razoável +2

Regular +1

Medíocre +0

Ruim -1

Terrível -21 2 3Es t resse

● Jogo do “Bom o Bastante”: Pode gerar um Aspecto com uma Invocação Gratuita representando alguma coisa que ele 
pediu a outras pessoas, duas vezes por sessão. Não pode usar isso para machucar outras pessoas.

Façan ha Cen t u r iã

Abordagens

Ág i l Regular (+1)

Cu idadoso Bom (+3)

Espe r to Regular (+1)

E s t i l oso Razoável (+2)

Poderoso Medíocre (+0)

Sor ra te i ro Razoável (+2)

Pon tos De 
Des t i no A t ua is

Recarga

Façan has

● Todo mundo é bom no fim das contas: +2 para Criar Vantagens ao descobrir (ou criar) 
Aspectos bondosos em alguém de Maneira Cuidadosa.

● Ator: não sofre penalidades ao tentar se passar por pessoas muito mais velhas, altas ou 
baixas que ele mesmo, com sotaques diferentes, e por aí afora.

Nicola Castrogiovanni – O Espírito do Otimismo

Garoto do Circo Extremamente Otimista e Ingênuo

Duas, Três, Quatro… Quantas chances forem necessárias

Don Cagliostro sempre me protege

“Aquele valentão horroroso do meu ex-irmão adotivo”
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O Escapulário de Minha Mãe, e a Boina de Meu Pai
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